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DAIKIN KLIMAANLEGG FOR ROM

MONTERINGSHÅNDBOK
R32 SPLIT-SERIEN

MODELLER
FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

Monteringshåndbok for
R32 Split-serien

RXC20CV1B
RXC25CV1B
RXC35CV1B
RXC50CV1B
RXC60CV1B
RXC71CV1B

Norsk

NORSK

MONTERINGSHÅNDBOK

SIKKERHETSMESSIGE FORHOLDSREGLER
Les forholdsreglene i denne håndboken nøye,
før du bruker enheten.

Dette apparatet er fylt med R32.

• Forholdsreglene som beskrives her er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG.
Begge inneholder viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler uten unntak.
• Betydningen av ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknadene.

ADVARSEL

Hvis disse instruksjonene ikke følges på riktig måte kan det føre til personskade eller tap av liv.

FORSIKTIG

Hvis disse instruksjonene ikke følges på riktig måte kan det føre til skade på eiendom eller personskade, som
kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.

• Sikkerhetsmerkene som vises i denne håndboken har følgende betydninger:
Sørg for å følge disse instruksjonene.

Sørg for å opprette en jordforbindelse.

Forsøk aldri.

• Etter at installasjonen er fullført utføres en prøveoperasjon for å kontrollere etter feil og forklar kunden hvordan han bruker
klimaanlegget og tar vare på det ved hjelp av instruksjonsboken.

ADVARSEL
• Spør forhandleren eller kvalifisert person om å utføre installasjonsarbeidet.

Ikke prøv å installere klimaanlegget selv. Feil installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• A
 pparatet er ikke beregnet til bruk av personer, inkludert barn, med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått veiledning om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Hold tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Installer klimaanlegget i henhold til instruksjonene som er gitt i denne håndboken.
Ufullstendig installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Sørg for å bare bruke spesifisert tilbehør og deler til installasjonsarbeid.

Hvis du ikke bruker spesifiserte deler kan det føre til at enheten faller ned, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Installer klimaanlegget på et fundament som er kraftig nok til å tåle vekten av enheten.
Et fundament som ikke er kraftig nok kan føre til at utstyret faller ned og forårsake personskade.

• Elektrisk arbeid må utføre i henhold til relevante lokale og nasjonale bestemmelser og med instruksjonene i denne monteringshåndboken.
Sørg for å bare bruke dedikert strømtilførselskrets. Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen og feil utførelse av arbeidet kan føre til elektrisk støt eller brann.

• Sørg for å bruke dedikert strømkrets. Bruk aldri en strømtilførsel som deles med andre apparater.
• Bruk en kabel med passende lengde.

Bruk ikke avgrenede ledninger eller en skjøteledning, da dette kan forårsake overoppheting, elektrisk støt eller brann.

• Sørg for at alle ledninger er sikret, det brukes spesifiserte ledninger, og at det ikke er noen belastning på terminalkoblingene eller ledningene.
Feil tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til at det bygger seg opp unormal varme eller brann.

• N
 år du kobler til strømtilførselen og kobler ledningene mellom innendørs- og utendørsenhetene, plasser ledningene slik at lokket på kontrollboksen
kan festes ordentlig.
Feil plassering av lokket på kontrollboksen kan føre til elektrisk støt, brann eller overoppheting av terminalene.

• N
 år du har koblet til sammenkoblings- og tilførselsledninger, må du sørge for å forme kablene slik at de ikke legger unødvendig kraft på de elektriske
dekslene eller panelene. Installer dekslene over ledningene.
Ufullstendig installasjon kan føre til overoppheting av terminal, elektrisk støt eller brann.

• N
 år du installerer eller omplasserer klimaanlegget, må du sørge for å lufte kjølemediumkretsen for å sikre at den er fri for luft, og bare bruke spesifisert
kjølemedium (R32).
Hvis det er luft tilstede eller andre fremmedlegemer i kjølemediumkretsen kan det forårsake unormal trykkstigning, som kan føre til skade på utstyr og også personskade.

• Installasjonshøyden fra gulvet må være over 2,3 m.
• Hvis det lekker kjølemediumgass under installasjon, må området umiddelbart utluftes.
Det kan produsere giftig gass hvis kjølemediet kommer i kontakt med brann.

• Etter at installasjonen er fullført, kontroller etter lekkasje av kjølemediumgass.

Det kan produsere giftig gass hvis det lekker gass fra kjølemediet inn i rommet og kommer i kontakt med en brannkilde, slik som en vifteovn, komfyr eller kokeapparat.

• Under nedpumpingsarbeidet, sørg for å stanse kompressoren før du kobler fra kjølemediumrøret.

Hvis kompressoren fremdels går og stoppventilen er åpen under nedpumpingsarbeidet, vil det bli sugd inn luft når kjølemediumrøret fjernes, og forårsake unormalt trykk i
kjølemediumsyklusen, som kan føre til skade på utstyr og også personskade.

• Fest kjølemediumrøret ordentlig under installasjonen, før kompressoren kjøres.

Hvis kjølemediumrørene ikke er festet og stoppventilen er åpen når kompressoren går, vil det bli sugd inn luft, og forårsake unormalt trykk i kjølemediumsyklusen, som kan føre til
skade på utstyret og også personskade.

• Sørg for jording til klimaanlegget.

Du må ikke jorde enheten til et redskapsrør, lynavleder eller telefonjordledning. Ufullstendig jording kan føre til elektrisk støt.

• Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis jordfeilbryteren installeres feil kan det føre til elektrisk støt eller brann.
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ADVARSEL
•
•
•
•

Alle elektriske ledninger må legges slik at de ikke kommer i berøring med vann eller bevegelige deler på viftemotorene.
Påse at enheten er slått AV før montering eller når det utføres service på enheten.
Koble fra hovedstrømstilførselen før service utføres på klimaanlegget.
IKKE trekk ut strømledningen når strømmen er PÅ.
Dette kan forårsake elektrisk støt, som kan føre til brann.

• Hold innendørs- og utendørsenhetene, strømledningen og ledningsnettet for overføring minst 1 m fra TV-er og radioer for å hindre forvrengte bilder og elektrisk støy.
Avhengig av typen og kilden til de elektriske bølgene kan elektrisk støy også høres mer enn 1 m borte.

•
•
•
•
•

Ikke bruk midler for å akselerere avrimingsprosessen (hvis aktuelt) eller å rengjøre, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
Apparatet må lagres i et rom uten kontinuerlig drift av tenningskilder (for eksempel: åpne flammer, gassapparat eller et elektrisk varmeapparat i drift).
Ikke stikk hull eller brenn.
Vær klar over at kjølemedier ikke nødvendigvis inneholder lukt.
Apparatet må installeres, drives og lagres i et rom med et gulvområde som er større enn Xm2 (se avsnitt Spesielle forholdsregler ved håndtering av R32-enheten).
Hvis det ikke tilfredsstiller minimum gulvområde, må det installeres i et godt ventilert rom.

• MERK: Produsenten kan gi andre egnede eksempler eller kan gi tilleggsinformasjon om kjølemediumlukt.

FORSIKTIG
• Du må ikke installere klimaanlegget på et sted hvor det er fare for lekkasje av brennbar gass.

I tilfelle hvor det er gasslekkasje, kan oppbygging av gass nær klimaanlegget forårsake at det oppstår en brann.

• Når du følger instruksjonene i denne monteringshåndboken, installer dreneringsrør for å sikre ordentlig drenering og isolere rørene for å hindre kondens.
Feil dreneringsrør kan føre til vannlekkasje innendørs og skade på eiendom.

• Trekk til flensmutteren i henhold til spesifisert metode som med en momentnøkkel.

Hvis flensmutteren er trukket til for mye, kan den sprekke etter langvarig bruk, og forårsake lekkasje av kjølemediet.

• Enheten må ikke overlades.

Denne enheten er forhåndsladet fra fabrikken. Overlading vil forårsake overstrøm eller skade på kompressoren.

• Pass på at panelet på enheten er lukket etter service eller montering.
Et løst panel vil forårsake driftsstøy på enheten.

• Skarpe kanter og viklingsoverflater kan forårsake skader.
Unngå å komme i kontakt med slike steder.

• Før du slår av strømtilførselen, stiller du PÅ/AV-bryteren på fjernkontrollen i AV-stilling for å hindre uønsket inn- eller utkobling av enheten.
Hvis du ikke gjør dette, begynner vifteenhetene automatisk å gå når strømmen kommer på igjen. Dette kan være farlig for servicepersonell og brukeren.

• Sørg for å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre at utendørsenheten blir brukt som et skjold av små dyr. Små dyr kan komme i kontakt med elektriske deler som kan
forårsake feilfunksjon, røyk eller brann.
Instruere kunden om å holde området rundt enheten rent.

• Temperaturen på kjølemediumkretsen vil være høy, så hold sammenkoblingsledningene mellom enhetene borte fra kobberrørene som ikke er termisk isolert.
• Bare kvalifisert personell kan håndtere, fylle, spyle og avhende kjølemedium.

MERK

Avhendingskrav
Klimaanlegget er merket med dette symbolet. Dette betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
Ikke prøv å demontere systemet selv: Demonteringen av klimaanlegget, behandling av kjølemedium, av olje og andre deler må gjøres av en kvalifisert
montør i henhold til relevante lokale og nasjonale lover. Klimaanlegg må behandles på egne anlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Ved å påse at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å unngå mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt montøren
eller lokale myndigheter for mer informasjon. Batterier må fjernes fra fjernkontrollen og avhendes separat i henhold til relevante lokale og nasjonale lover.

VIKTIG
Viktig informasjon angående brukt kjølemedium

Produktet inneholder fluor-drivhusgasser.
Du må ikke lufte ut gassene til atmosfæren.
Type kjølemedium: R32
675
GWP (1) verdi:
(1)
GWP = Global Warming Potential
1 Fyll ut med permanent blekk,
 1 fabrikklading av kjølemedium for produktet,
 2 ekstra kjølemediummengde ladet i feltet og
	1 + 2 total kjølemediumlading
på etiketten for kjølemediumlading som er levert sammen med produktet.
Den utfylte etiketten må være i nærheten av produktlagringsporten (f.eks. på
innsiden av servicedekslet).
a Fabrikklading av kjølemedium: se enhetens navneplate
b Ekstra mengde ladet kjølemedium
c Total kjølemediumlading

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2

1

GWP × kg
1000

=

tCO2eq

d Utslipp av drivhusgass av total kjølemediumlading uttrykt som tonn
CO2-tilsvarende
e GWP = Global warming potential

MERK

I Europa er utslipp av drivhusgass av total kjølemediumlading i systemet (uttrykt som tonn CO2 -tilsvarende) brukt til å bestemme vedlikeholdsintervallene.
Følg lovgivningen til apparatet.
Formelen for å beregne utslipp av drivhusgass:
GWP-verdi på kjølemedium × total kjølemediumlading [i kg] / 1000
2 Fest etikett på innsiden av utendørsenheten. Det er en spesiell plass til den på etiketten til ledningsdiagrammet.
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EKSTRAUTSTYR
A Monteringsplate

1

B Holder for fjernkontroll

1

C AAA tørrbatterier

2

D Trådløs fjernkontroll

1

E Festeskruer til holder for fjernkontroll

2

F Titanium apatitt luktfjerningsfilter

2

H Dreneringsplugg

1

I Monteringshåndbok

1

J Brukerveiledning

1

M3 × 16L

1

G Dreneringskontakt

* Bare for varmepumpemodeller.

VELGE ET INSTALLASJONSSTED
• Før du velger installasjonssted må du få godkjenning av brukeren.

Innendørsenhet
Innendørsenheten skal plasseres på et sted hvor:
• Restriksjonene for installasjon som er spesifisert i tegningen av
innendørsenheten er oppfylt.
• Både klare baner for luftinntak og utslipp er oppfylt.
• Enheten ikke er i bane med direkte sollys.
• Enheten er borte fra varmekilder eller damp.
• Det ikke er noen kilder for oljedamp fra maskin (dette kan
forkorte levetiden på innendørsenheten).
• Det sirkulerer kald luft gjennom rommet.
• Enheten er borte fra fluorlamper med elektronisk tenning
(inverter eller rask starttype). Da disse kan forkorte
fjernkontrollområdet.
• Enheten er minst 1 meter borte fra tv eller radio-apparat
(enheten kan forårsake forstyrrelse på bilde og lyd).
• Installer i anbefalt høyde (mer enn 2,3 m).
• Enhetene må ikke monteres ved eller nær døråpninger.
• Ikke bruk varmeapparater for nært klimaanlegget. Ikke bruk
anlegget i rom hvor det forekommer mineralolje, oljedunst
eller oljedamp. Dette kan forårsake at plastdeler smelter eller
deformeres som et resultat av for høy varme eller kjemisk
reaksjon.
• Når enheten brukes i et kjøkken, må du passe på at den ikke kan
suge inn mel.
• Enheten passer ikke i fabrikker hvor det finnes oljetåke eller
jernstøv eller store spenningsvariasjoner.
• Enheten må ikke monteres i områder med varme kilder eller i
oljeraffinerianlegg hvor det finnes sulfidgass.
• Pass på at ledningsfargene på utendørsenheten og
terminalmerkingene er de samme som de tilsvarende innendørs.
• VIKTIG: KLIMAANLEGGET MÅ IKKE MONTERES ELLER BRUKES I
VASKEROM.
Ikke bruk skjøteledninger eller spiralledninger for strømtilførsel.
Utstyret er ikke ment for bruk i en potensielt eksplosiv atmosfære

Trådløs fjernkontroll
• Fjernkontrollen må ikke utsettes for direkte sollys (dette vil
hindre mottak av signaler fra innendørsenheten).
• Slå av alle fluorlamper i rommet, hvis det er noen, og finn
stedet hvor signalene til fjernkontrollen er gode for mottak
fra innendørsenheten (innen 7 meter).

Utendørsenhet
Utendørsenheten skal plasseres på et sted hvor:
• Restriksjonene for installasjon som er spesifisert i tegningen av
innendørsenheten er oppfylt.
• Dreneringsvann ikke forårsaker problemer eller spesielle problemer.
• Både klare baner for luft på luftinntak og utslipp er oppfylt.
• Enheten er i klar bane for luft men ikke direkte utsatt for regn,
kraftig vind eller direkte sollys.
• Det ikke er noen fare for lekkasje av brennbar gass.
• Enheten ikke er direkte utsatt for salt, sulfiderte gasser,
eller oljedamp fra maskin (de kan forkorte levetiden til
utendørsenheten).
• Driftsstøy eller varm (kald) luftstrøm ikke forårsaker problem for
naboene.
• Enheten er minst 3 meter borte fra tv- eller radioantenne.
• Kondens som drypper fra stoppventilen ikke kan skade noe under
drift.
FORSIKTIG
Når klimaanlegget kjører i lav utendørstemperatur, sørg for å følge
disse instruksjonene som er beskrevet nedenfor.
• Installer utendørsenheten med sugesiden pekende mot
veggen, for å hindre at den utsettes for vind.
• Utendørsenheten må ikke installeres på et sted hvor sugesiden
kan utsettes for direkte vind.
• For å hindre at den utsettes for vind anbefaler vi å installere en
skjerm på luftutslippssiden av utendørsenheten.
• I områder med mye snø velger man
et installasjonssted hvor snøen ikke
• Konstruer en stor kalesje.
påvirker enheten.
• Konstruer en sokkel.
• Hvis det er sannsynlighet
for snø som samler seg på
utendørsenheten, fester du på et
beskyttelsestak for snø.
• I områder med høy fuktighet eller
områder med mye snø anbefaler vi
å feste på en dreneringspanne med
Installer enheten høyt nok over bakken
for å hindre at det bygger seg opp snø
varme for å hindre at det bygger
seg opp is fra bunnrammen.
FORSIKTIG
Ikke monter enheten ved høyde over 2000 m både
innendørs og utendørs.
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INNENDØRS-/UTENDØRSENHET, INSTALLASJONSTEGNINGER
55 mm eller mer fra taket

Kalfatring i rørhullgap
med sparkel.

Frontpanel

Kutt av det termiske
isolasjonsrøret til en passende
lengde og pakk det inn med
beskyttelsestape, for å sikre
at det ikke er noen gap i
kuttlinjen på isolasjonsrøret.

50 mm eller mer fra
veggene (på begge sider)
Luftfiltre

Flenskoblingen skal installeres
utendørs.

Skrue (M4 x 12L)

Servicelokk

Titanium apatitt luktfjerningsfilter (2)
Titanium apatitt
luktfjerningsfilter

Servicelokket kan tas av.
 Åpningsmetode
1) Demonter skruene på
servicelokket.
2) Dra servicelokket ut
diagonalt ned i pilens
retning.
3) Dra ned.

Pakk inn isolasjonsrøret med
beskyttelsestape fra bunnen til
toppen.

Luftfilter

Filterramme

Tapp

Kjølemediumrørene må beskyttes fra
fysisk skade. Installer et plastdeksel
eller lignende.
La det være 300 mm arbeidsrom
under takoverflaten.

Stoppventildeksel

500 mm

Der det er fare for at enheten
kan falle ned, bruk fotbolter.

 Slik fjernes
stoppventildekselet.
• Fjern skruen på
stoppventildekselet.
• Skyv lokket nedover for å
fjerne det.
 Slik festes stoppventildekselet.
• Sett den øvre delen av
stoppventildekselet inn
i utendørsenheten for å
installere.
• Trekk til skruene.

fra vegg

en

La det være rom for service
av rør eller elektrisk.

RXC20/25/35
Maks. tillatt rørlengde

RXC50/60/71

20 m

30 m
3m

Maks. tillatt rørlengde**
Maks. tillatt rørhøyde

15 m

20 m
17 g/m

Det trengs ekstra kjølmedium for kjølemediumrør over 7,5 m lengde*
Gassrør
Væskerør

9,5 mm (3/8 tomme)

12,7 mm (1/2 tomme)

6,4 mm (1/4 tomme)

* *Husk å tilsette riktig mengde med ekstra kjølemedium.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til redusert ytelse.
** Den foreslåtte korteste rørlengden er 3 m (10 ft), for å unngå støy fra utendørsenheten og vibrasjon.
(Mekanisk støy og vibrasjon kan oppstå avhengig av hvor enheten installeres og miljøet den blir brukt.)
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INNENDØRS INSTALLASJONSVEILEDNING
INSTALLERE MONTERINGSPLATE
• Monteringsplaten skal installeres på en vegg
som kan bære vekten av innendørsenheten.
1) Fest monteringsplaten midlertidig til veggen,
sørg for at panelet er helt i vater, og merk
borepunktene på veggen.
2) Fest monteringsplaten til veggen med skruene.

Anbefalte retensjonspunkter og mål for monteringsplate
Monteringsplate

Monteringsplaten skal
installeres på en vegg
som kan bære vekten av
innendørsenheten.

Festeskruer til monteringsplate

INNENDØRSENHET FTXC20/25/35/50
Bruk et målebånd som vist.
Plasser enden av målebåndet
ved 

Sett et vater på disse tappene.

116,5

241,6

117

241,6

 Anbefalte retensjonspunkter for
monteringsplate (7 punkter totalt)

Ø 65
46,4

46,4

Ø 65
49,5

170

50

770

170

49,5

Hullet gjennom
veggen Ø 65 mm
Stilling på avløpsslange
enhet: mm

Alle mål er i mm
INNENDØRSENHET FTXC60/71
 Anbefalte retensjonspunkter for
monteringsplate (7 punkter totalt)

Bruk et målebånd som vist.
Plasser enden av målebåndet ved 

Sett et vater på disse tappene.

117

251,6

251,6

126,5

Ø 65

45,4

45,4

Ø 65

49,5

170

60
990

170

65,5

Hullet gjennom
veggen Ø 65 mm
Stilling på avløpsslange
enhet: mm

Alle mål er i mm

BORE HULL I VEGG OG INSTALLERE INNSTØPT RØR I VEGG
•
•
1)
2)
3)
4)

For vegger med metallramme eller metallplate, sørg for å bruke et innstøpt rør i veggen og veggdeksel i gjennomføringshullet
for å hindre mulig varme, elektrisk støt eller brann.
Innside
Utside
Sørg for å tette hullene rundt rørene med tetningsmateriale for å
Rør innstøpt i vegg
Tetting (sparkel)
forhindre vannlekkasje.
(felttilførsel)
(felttilførsel)
Bor et gjennomføringshull på 65 mm i veggen så det har et nedløp mot
utsiden.
Ø 65
Deksel til vegghull
Sett et veggrør inn i hullet.
(felttilførsel)
Sett et veggdeksel i veggrøret.
Rør innstøpt i vegg
Når du har fullført kjølemediumrørene, ledninger og dreneringsrør, må
(felttilførsel)
du tette rørhullet med sparkel.
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INSTALLERE INNENDØRSENHET
Rør på høyre side, høyre bak eller nederst til høyre.
Rør på høyre side
Fjern rørportdekslet her for rør
på høyre side

1) Fest avløpsslangen til undersiden av kjølemediumrørene med klebende
vinyltape.
2) Bind kjølemediumrørene og avløpsslangen sammen med isolasjonstape.
3) Før avløpsslangen og kjølemediumrørene gjennom hullet i veggen, så setter
du innendørsenheten på krokene til monteringsplaten ved å bruke
merkingen på toppen av innendørsenheten som en guide.
4) Åpne frontpanelet, så åpnes servicelokket.
(Se installasjonstips.)
5) Før sammenkoblingsledningene fra utendørsenheten gjennom hullet på
veggen og så gjennom baksiden av innendørsenheten.
Dra dem gjennom forsiden. Bøy endene for å binde ledningene oppover for
å lette arbeidet på forhånd. (Hvis sammenkoblingsendene på ledningene
mellom enhetene må strippes først, bunt ledningsendene med klebende tape.)
6) Trykk bunnrammen på innendørsenheten med begge hendene for å sette den
på krokene på monteringsplaten. Sørg for at ledningene ikke fester seg på
kanten av innendørsenheten.

Fjern rørportdekslet her for rør i
bunnen på høyre side

Rør nederst
til høyre

Rør høyre bak
Bind kjølemediumrør og
avløpsslangen sammen
med isolasjonstape.

Monteringsplate

merke

Heng innendørsenheten på kroken her.
Monteringsplate

Når du stripper endene på
sammenkoblingsledningene
på forhånd, bunt
ledningsendene med
Ledningsguide
isolasjonstape.

Ledninger mellom
enheter

Rør på venstre side, venstre bak eller nederst til venstre.
Slik skiftes dreneringsplugg og avløpsslange
• Demonteringsmetode
1) Drei for å ta av ledningsklipset fra kroken til høyre og ta av
avløpsslangen.
2) Ta av dreneringspluggen på venstre side og fest den til høyre
side.
3) Sett inn avløpsslangen og trekk til ved å dreie ledningsklipset
til kroken.
Hvis du glemmer å trekke til, kan det føre til vannlekkasjer.

Festestilling på avløpsslange
Avløpsslangen er på baksiden av enheten.
Venstre side

Høyre side
Forsiden av enheten

Feste på venstre side

Feste på høyre side
(fabrikkstandard)

Ledningsklips
Avløpsslange

Ledningsklips
Avløpsslange

Baksiden av enheten

1) Fest avløpsslangen til undersiden av kjølemediumrørene med
klebende vinyltape.
2) Sørg for å koble avløpsslangen til avløpsporten i stedet for en
dreneringsplugg.
3) Forme kjølemediumrøret langs rørbanemerkingen på
monteringsplaten.
4) Før avløpsslangen og kjølemediumrørene gjennom hullet i veggen,
så setter du innendørsenheten på krokene til monteringsplaten ved å
bruke
merkingen på toppen av innendørsenheten som en guide.
5) Dra inn ledningene for å koble sammen enhetene.
6) Koble til rørene mellom enhetene.

Avløpsslange
Sparkle dette hullet
med sparkel eller
sparkelmateriale.

Monteringsplate

Bind med plasttape.

Bind isolasjonstape rundt
den bøyde delen til
kjølemediumrøret. Overlapp
minst halve tapebredden ved
hver runde.

Fjern rørportdekslet her
for rør på venstre side.
Rør på venstre side
Fjern rørportdekslet her for
rør nederst på venstre side.

Ikke noe

gap

Rør venstre bak
Rør nederst til venstre

 Slik festes dreneringspluggen

Ikke bruk smøreolje (kjølemaskinolje)
når du setter den inn. Påføring forårsaker
forringelse og dreneringslekkasje i
pluggen.
Sett inn en sekskantnøkkel
(4 mm)
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7) Bind kjølemediumrørene og avløpsslangen sammen med
isolasjonstape som figuren til høyre.

Monteringsplate

Avløpsslange

Kjølemediumrør

Vegg med innstøpte rør.
Følg instruksjonene som er gitt

Bunnramme

Rør på venstre side, venstre bak eller nederst til venstre
Sett inn avløpsslangen
til denne dybden så den
ikke kan trekkes ut av
dreneringsrøret.

1) Sett inn avløpsslangen til denne dybden så den ikke kan
trekkes ut av dreneringsrøret.

Innervegg

50 mm
eller mer

Avløpsslange
Polyvinylklorid avløpsrør
(VP-30)

Yttervegg

Innendørsenheten må monteres på en slik måte at den hindrer kortslutning av den kalde luftstrømmen med varme returluften. Følg
klaringene for montering som er vist på figuren. Plasser ikke innendørsenheten der hvor den får direkte sollys. Denne plasseringen
må også passe for rørene og dreneringen, og være borte fra dører og vinduer.
min. 55
(Plass for
ytelse)

Returluft
Luftstrøm
(innendørs)

min. 50
(Plass til
vedlikehold)

min. 50
(Plass til
vedlikehold)

Plass som trengs

Alle mål er i mm

 Slik fester du innendørsenheten
Hekt på hakene til bunnrammen
på monteringsplaten.
 Slik fjerner du
innendørsenheten.
Skyv opp det merkede området
(på den nedre delen av
frontristen) for å løsne hakene.

Monteringsplate
Hake

Frontrist

Bunnramme
Merke (bakside)

DRENERINGSRØR
Koble avløpsslangen, som beskrevet nedenfor.

•

Avløpsslangen skal skrå
nedover.
Ingen felle er tillatt.

Når avløpsslangen krever forlengelse, skaff en forlengelsesslange
som er kommersielt tilgjengelig. Sørg for termisk isolasjon av
forlengelseslangen til innendørsdelen.
Avløpsslange til
innendørsenhet

Legg ikke enden av
slangen i vann.

Ø 16

•

Forlengelse til dreneringsslange

Varmeisolasjonsslange
(felttilførsel)

Vanndrenering

•
Vannretensjon

Vannlekkasje

Riktig

•

Vannlekkasje

Feil

Feil

Vannlekkasje

Feil

Ende
dyppet
i vann
Drenering

Demonter luftfiltrene og hell litt vann i dreneringspannen
for å kontrollere om vannet strømmer jevnt.

Når du kobler et stivt polyvinylkloridrør (innvendig
diameter 16 mm) direkte til avløpsslangen som er festet til
innendørsenheten med innebygd rørarbeid, bruk eventuelt
kommersielt tilgjengelig avløpskobling (innvendig diameter
16 mm) som skjøt.
φ16

•

Avløpsslange
levert med
innendørsenheten

kontakt (innvendig
diameter 16 mm)

polyvinylrør
(diameter 16 mm)
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LEDNINGSNETT
VIKTIG:

* Figurene som vises i tabellen er bare til informasjon. De bør kontrolleres og velges for å samsvare med lokale/
nasjonale reguleringslover. Dette gjelder også for monteringstypen og elektriske ledere som brukes.
** Det nøyaktige spenningsområdet må kontrolleres med dataene på etiketten på enheten.
Modell

Terminalblokk for Sammenkoblingsledning Terminalblokk for
innendørsenhet
utendørsenhet

20/25/35C 50/60/71C

Utendørs (RXC)

20/25/35C 50/60/71C

1

2

2

3

3

Spenningsområde**

L

Strømtilførselsledning, størrelse*
Antall ledere

N

Strømtilførselsledning
Det må være en
frakobling fra alle poler
i hovedtilførselen med
en kontaktseparasjon
på minst 3 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Innendørs (FTXC)

1

Strømtilførsel

N / L2
L / L1
Sikring /
Hovedbryter
kretsbryter

220-240 V/~/50 Hz +
2

mm

1,5
3

2,5
3

Sammenkoblingsledning, størrelse* mm2
Antall ledere

1,5
4

1,5
4

A

16

16

Anbefalt sikring/kretsbryterverdi**

Alle ledninger må være ordentlig tilkoblet.
Pass på at ingen ledninger kommer i berøring med kjølemedierørene, kompressoren eller bevegelige deler.
Tilkoblingsledningen mellom innendørs- og utendørsenheten må festes med ledningsklemmer.
Strømtilførselsledningen må være i samsvar med H07RN-F, som er minimumskravet.
Pass på at terminalforbindelser og ledninger ikke utsettes for noen ekstern belastning.
Pass på at alle deksler er ordentlig festet for å unngå sprekker.
Bruk runde krympe-kabelsko for å koble ledningene til strømtilførselen på terminalblokken. Koble ledningene så de stemmer med
merkingen på terminalblokken. (Se ledningsdiagrammet som følger med enheten.)
Fest isolasjonshylsen

Rund krympekabelsko

•
•
•
•

Elektrisk ledning

Bruk riktig skrutrekker for å trekke til skruene på terminalene. Skrutrekkere som ikke passer, kan skade skruehodet.
Overtrekking kan skade skruene på terminalen.
Ikke koble ledninger med forskjellig mål (diameter) til samme terminal.
Hold god orden på ledningene. Sørg for at ledningen ikke kommer i veien for andre deler eller dekslet på terminalboksen.
Koble til ledninger av
samme mål på begge sider.

Ikke koble til ledninger av
samme mål på én side.

Ikke koble til ledninger
med forskjellig mål.

8

NORSK

UTENDØRS INSTALLASJONSVEILEDNING
INSTALLERE UTENDØRSENHET
•
•

Der hvor en vegg eller annen hindring er i banen for inntaket eller luftstrømutslippet til utendørsenheten, følg installasjonsveiledningen nedenfor.
For alle installasjonsmønstrene nedenfor, skal vegghøyden på utslippssiden være 1200 mm eller mindre.
RXC20/25/35
Vegg mot én side
Mer enn 50

Vegg mot to sider

Mer enn 100
Mer enn
100

1200 eller
mindre

Vegg mot tre sider

Mer enn
150

Mer
enn 50

Mer enn 150

Sidevisning

Mer enn 300

Mer enn
50

Mer
enn 50
Toppvisning

Toppvisning

RXC50/60/71
Vegg mot én side
Mer enn 100

Vegg mot to sider

Mer enn 350
Mer enn
100

1200 eller
mindre

Mer enn 100

Mer enn
350
Mer enn
50

Mer
enn 50

Mer
enn 50
Sidevisning

Vegg mot tre sider

Mer enn 350

Toppvisning

Toppvisning

Alle mål er i mm

DRENERINGSARBEID
Dreneringsarbeid. (Bare varmepumpe)
1) Bruk dreneringskobling for drenering.
2) Hvis dreneringsporten er dekket at et monteringsunderlag eller
gulvflate, plasseres ekstra fotunderlag på minst 30 mm (1-3/16") i
høyde under føttene til utendørsenheten.
3) Bruk ikke avløpsslange med utendørsenheten i kalde områder.
(Avløpsvannet kan fryse, og innvirke på varmeytelsen.)

Dreneringshull til vann
Bunnramme
Dreneringskontakt
Slange (tilgjengelig kommersielt, indre diam. 5/8" (16 mm))

FLENSE RØRENDEN
1) Kutt rørenden med en rørkutter.
2) Fjern grader med kutteflaten pekende nedover slik at det ikke kommer
spon inn i røret.
3) Sett flensmutteren på røret.
4) Flens røret.
5) Kontroller at flensen er utført riktig.
ADVARSEL
• Bruk ikke mineralolje på flenset del.
• Hindre at det kommer mineralolje inn i systemet da dette kan redusere
levetiden på enhetene.
• Bruk ikke rør som har vært brukt til tidligere installasjoner.
• Bruk bare deler som er levert sammen med enheten.
• Ikke installer et tørkeapparat på denne enheten for å garantere levetiden.
• Tørkematerialet kan løses opp og skade systemet.
• Ufullstendig flensing kan forårsake gasslekkasje på kjølemediet.

(Kutt nøyaktig med
rette vinkler.)

Fjern grader.

Flensing
Still inn nøyaktig på posisjonen som vises nedenfor.
A
Form

for
Rørstørrelse, mm Flensverktøy
R32/R410A
(tommer)
Clutchtype

Flensens indre overflate
må være feilfri

6,4 (1/4”)
9,5 (3/8”)
12,7 (1/2”)
15,9 (5/8”)
19,1 (3/4”)

0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5

A (mm)
Konvensjonelt flensverktøy
Clutchtype
(stiv type)
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5

Vingemuttertype
(britisk type)
1,5-2,0
1,5-2,0
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5

Kontroll
Rørenden må være flenset jevnt i
en perfekt sirkel.
Sørg for at flensmutteren er montert.

FORSIKTIG
Bruk ikke skjøter om igjen som har allerede har vært brukt en gang.
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KJØLEMEDIERØR
FORSIKTIG

1) Bruk en flensmutter som er festet til hovedenheten. (For å hindre sprekker på flensmutteren ved aldrende forringelse.)
2) For å hinder gasslekkasje, påføres bare kjølemediumolje på den indre overflaten på flensen. (Bruk kjølemediumolje for R32.)
3) Bruk momentnøkkelen når du trekker til flensmuttrene for å hindre skade på flensmuttrene og gasslekkasje.
Rett inn sentrene på begge flensene og trekk til flensmuttrene 3 eller 4 omdreininger for hånd. Trekk dem så helt til med momentnøkkelen.
[Tilsett olje]

[Trekk til]
Momentnøkkel

Påfør kjølemediumolje på den indre overflaten på flensen.
Ikke påfør kjølemediumolje på den yte overflaten.
Flensmutter

Fastnøkkel
Rørkobling

Ikke påfør kjølemediumolje på flensmutteren for å
unngå tiltrekking med overdrevent moment.

Flensmutter

Rørstørrelse, mm (tommer) Moment, Nm/ (fotpund)
1. Forsiktig når du håndterer røret
6,4 (1/4")
18 (13,3)
1) Beskytt den åpne enden på røret mot støv og fuktighet.
9,5 (3/8")
42 (31,0)
2) Alle rørbøyninger skal være så milde som mulig.
12,7 (1/2")
55 (40,6)
Bruk en rørbøyer for bøying.
15,9 (5/8")
65 (48,0)
19,1 (3/4")
78 (57,6)
2. Velge kobber og varmeisolasjonsmaterialer
Når du bruker kommersielle kobberrør og koblinger, se etter følgende:
Vegg
Husk å sette på
et lokk.
1) Isolasjonsmateriale: Polyetylenskum
Varmeoverføringshastighet: 0,041 til 0,052˚W/mK (0,035 til 0,045˚kcal/(mh •˚C)
Regn
Hvis det ikke er flenslokk
tilgjengelig, dekker du
Overflatetemperaturen på kjølemediets gassrør når maks. 110˚C.
flensmonteringen med tape
for å holde skitt eller vann ute.
Velg varmeisolasjonsmaterialer som vil motstå denne temperaturen.
2) Sørg for å isolere både gass- og væskerørene og bruke isolasjonsdimensjonene som nedenfor.
Rørstørrelse, mm (tommer) Minimum bøyningsradius
6,4 (1/4")

30 mm eller mer

9,5 (3/8")

30 mm eller mer

12,7 (1/2")

40 mm eller mer

15,9 (5/8")

50 mm eller mer

19,1 (3/4")

50 mm eller mer

Rørtykkelse
0,8 mm
(C1220T-O)
1,0 mm
(C1220T-O)

Termisk isolasjonsstørrelse

Termisk isolasjonstykkelse

I.D. 8-10 mm

Ledninger mellom enheter
Gassrør
Væskerør

I.D. 12-15 mm
I.D. 14-16 mm

10 mm min.

I.D. 16-20 mm
I.D. 20-24 mm

Gassrørisolasjon

Væskerørisolasjon

Avslutningstape

Avløpsslange

MERK
Overskrid IKKE enhetens maksimale arbeidstrykk (se "Maks. tillatt trykk" på enhetens navnplate).

TØMME FOR LUFT OG KONTROLLERE GASSLEKKASJE
•

Når rørarbeidet er fullført er det nødvendig å tømme luften og kontrollere for gasslekkasje
ADVARSEL
1)
2)
3)
4)

•
•
•

Du må ikke blande andre substanser enn det spesifiserte kjølemediet (R32) inn i kjølemediumsyklusen.
Når det oppstår gasslekkasje av kjølemedium, må du lufte ut rommet så snart som mulig og så mye som mulig.
R32, så vel som andre kjølemedier, skal alltid gjenvinnes og aldri slippes direkte ut i miljøet.
Bruk utelukkende en vakuumpumpe for R32. Bruk av den samme vakuumpumpen til forskjellige kjølemedier kan skade
vakuumpumpen eller enheten.

Hvis det brukes ekstra kjølemedium, utfør tømming av luft fra kjølemediumrørene og
innendørsenheten med en vakuumpumpe, så lades ekstra kjølemedium.
Bruk en sekskantnøkkel (4 mm) for å betjene stoppventilstangen.
Alle ledd på kjølemediumrøret skal trekkes til med en momentnøkkel til spesifisert
tiltrekningsmoment.

Trykkmåler

Trykkmåler

Målermanifold
Lavtrykksventil
Ladeslange

Høytrykksventil

Ventildeksler Stoppventil
for væske

Gasstoppventil
Vakuumpumpe, serviceventil
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1) Koble projeksjonssiden på ladeslangen (som kommer fra målemanifolden) til gasstoppventilens serviceventil.
2) Åpne målemanifoldens lavtrykksventil helt (Lo) og lukk høytrykksventilen helt (Hi).
(Etterpå krever høytrykksventilen ingen handling.)
3) Utfør vakuumpumping og sørg for at trykkmåleren har – 0,1 MPa (- 760 mmHg)*1.
4) Lukk lavtrykksventilen (Lo) til målemanifolden og stopp vakuumpumpen. (Behold denne tilstanden noen få minutter for å sørger for at pilen på
trykkmåleren ikke svinger tilbake.)*2.
5) Fjern dekslene fra stoppventil for væske og stoppventil for gass.
6) Vri stangen på stoppventilen for væske 90 grader mot klokken med en sekskantnøkkel for å åpne ventilen.
Lukk den etter 5 sekunder, og kontroller for gasslekkasje. Bruk såpevann og kontroller for gasslekkasje fra flensen på innendørsenheten og flensen på
utendørsenheten og ventilstengene. Etter at kontrollen er fullført tørker du av alt såpevannet.
7) Koble ladeslangen fra serviceventilen på gasstoppventilen, så åpner du væske- gasstoppventilene helt.
(Forsøk ikke å vri ventilstangen utenfor stoppet.)
8) Trekk til ventildeksler og serviceventildeksler for væske og gasstoppventilene med en momentnøkkel til spesifiserte momenter.

1. Rørlengde vs. vakuumpumpens driftstid

*

Rørlengde
Driftstid

Opp til 15 meter
Ikke mindre enn 10 min.

Mer enn 15 meter
Ikke mindre enn 15 min.

2. Hvis pilen på trykkmåleren svinger tilbake, kan kjølemediet ha vanninnhold eller det kan være en løs rørkobling.
Kontroller alle rørkoblinger og trekk til mutrene hvis nødvendig, gjenta så trinnene 2) til 4).

*

NEDPUMPINGSFUNKSJON
For å beskytte miljøet, pass på å utføre nedpumpingsfunksjon ved flytting eller kassering av
enheten.
1) Fjern ventildekslene fra stoppventil for væske og gasstoppventilen.
2) Utfør tvunget kjølefunksjon.
3) Etter fem til ti minutter, lukk stoppventil for væske med en sekskantnøkkel.
4) Etter to til tre minutter, lukk stoppventil for gass og stopp tvunget kjøling
Tvunget kjølemodus
 Bruk AV/PÅ-bryteren til innendørsenheten
Trykk på AV/PÅ-bryteren til innendørsenheten i minst 5 sekunder. (Funksjonen vil starte.)
• Tvunget kjølefunksjon vil stoppe automatisk etter ca. 15 minutter.
For å stoppe funksjonen, trykk på AV/PÅ-bryteren til innendørsenheten.

Sekskantnøkkel
Lukk
Stoppventil for væske
Gasstoppventil
Serviceventil

Ventildeksel

FORSIKTIG
Etter at stoppventilen for væske er lukket, lukker du gasstoppventilen innen 3 minutter, så stopper tvunget kjølefunksjon.
Nedpumping
FARE: RISIKO FOR EKSPLOSJON
Nedpumping – lekkasje på kjølemedium. Hvis du vil pumpe ned systemet og det er en lekkasje i kjølemediumkretsen:
• Bruk IKKE enhetens automatiske nedpumpingsfunksjon, som du kan samle alt kjølemedium fra system i utendørsenheten. Mulig
konsekvens: Selvantenning og eksplosjon av kompressoren fordi luften kommer inn i driften på kompressoren.
• Bruk et separat gjenvinningssystem slik at kompressorenheten IKKE må arbeide.
MERK
Under nedpumpingsfunksjonen, sørg for å stanse kompressoren før du kobler fra kjølemediumrøret. Hvis kompressoren fremdeles
er i drift og stoppventilen er åpen under nedpumping, vil det bli sugd luft inn i systemet. Det kan føre til sammenbrudd på
kompressoren eller skade på systemet på grunn av unormalt trykk i kjølemediumsyklusen.
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LEDNINGSNETT
ADVARSEL
•
•
•
•
•
•
•

Bruk ikke avgrenede ledninger eller en skjøteledning, eller starbust-koblinger, da dette kan forårsake overoppheting, elektrisk støt eller brann.
Bruk ikke lokalt kjøpte elektriske deler inne i produktet. (Ikke forgren strømmen til dreneringspumpen, osv., fra terminalblokken.) Hvis du gjør
det kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Sørg for å installere en kretsbryter for jordlekkasje. (En som kan håndtere høyere harmoniske forhold.)
(Denne enheten har en inverter. Derfor må det brukes en kretsbryter for jordfeil som kan håndtere høyere harmoniske forhold, for å hindre
feilfunksjon i kretsbryteren for jordlekkasje.)
Bruk en fullpolet kretsbryter for frakobling med minst 3 mm (1/8 tomme) mellom kontaktpunktgapene.
Når du utfører noe på ledningene, må du passe på å ikke trekke i ledningen.
Ikke koble strømledningen til innendørsenheten. Hvis du gjør det kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke slå på kretsbryteren før alt arbeidet er fullført.
1) Stripp isolasjonen av fra ledningen (20 mm).
2) Koble de sammenkoblede ledningene mellom innendørs- og utendørsenhetene slik at terminalnumrene stemmer. Trekk til terminalskruene
ordentlig. Vi anbefaler å bruke en flatholdet skrutrekker for å trekke til skruene.
Skruene er pakket sammen med terminalblokken.
Fest ledningene ordentlig til
terminalskruene.
Ledning for sammenkobling,
4-kjerne 60245 IEC 57 H07RN-F

Innendørsenhet

1 2 3

L N

1
2
3

Fest ledningene
ordentlig til
terminalskruene.

Jord

Strømtilførselsledning
3-kjerne 60245 IEC 57
H07RN-F
Kretsbryter Kretsbryter for
jordfeil

Strømtilførsel
50 Hz 220-240 V

RXC20/25/35*

16A

RXC50/60/71*

16A

Strømtilførsel til
terminalblokk
1

2

L
N

3

Form ledningene
slik at
servicelokket og
stoppventildekslet
passer ordentlig.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER NÅR DU BEHANDLER R32-ENHETEN
R32 lading, kg for
7,5 m rør

Minimum gulvareal, X m2
(basert på 7,5 m rør)

R32 lading, kg for maks
tillatt rørlengde*

Minimum gulvareal, X m2 (basert
på maks tillatt rørlengde*)

FTXC20C - RXC20C

0,55

0,29

0,76

0,55

FTXC25C - RXC25C

0,55

0,29

0,76

0,55

FTXC35C - RXC35C

0,75

0,54

0,96

0,88

FTXC50C - RXC50C

1,00

0,95

1,38

1,82

FTXC60C - RXC60C

1,10

1,15

1,48

2,10

FTXC71C - RXC71C

1,15

1,26

1,53

2,24

Modeller

Beregning basert på installasjonshøyde på 1,8 m
* Maks. tillatt lengde (L), m for:*

FTXC20/25/35C - RXC20/25/35C : 20
FTXC50/60/71C - RXC50/60/71C : 30

• A rbeidet med installasjonsrør skal holdes på et minimum og rørene skal beskyttes fra fysisk skade og skal ikke installeres i et rom som ikke
har ventilasjon.
• Gjenbrukbare mekaniske koblinger og flensledd skal være tilgjengelige for vedlikeholdsformål.
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ADVARSEL
Før installasjonen må du sørge for at antennelsesrisikoen minimeres og unngå å arbeide på trangt sted.
Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon ved å åpne alle vinduer eller dører.

• Når flenskoblingene brukes om igjen innendørs skal flensdelen flenses på nytt.
• Unngå installasjon av klimaanlegget på et sted der det er fare for eksponering for kontinuerlig drift av åpne flammer (for eksempel drift av
elektriske varmere).
• Alle personer som er involvert i arbeidet på eller å bryte inn i en kjølemediumkrets skal ha et gyldig sertifikat fra en bransjeakkreditert
vurderingsmyndighet, som autoriserer deres kompetanse for å håndtere kjølemediene trygt i henhold til en bransjegodkjent
vurderingspesifikasjon.
• Kontrollere om kjølemedium er tilstede
Området skal kontrolleres med en egnet detektor for kjølemedium før og under arbeid, for å sikre at teknikeren er klar over potensielle brannfarlige
atmosfærer. Sørg for at utstyret for å oppdage lekkasjen som blir brukt passer til bruk med brannfarlige kjølemedier, dvs. ingen gnister, riktig
forseglet eller ivaretatt.
• Brannslukningsapparat er på plass
Hvis det skal utføres varmt arbeid på kjølemediumutstyret eller andre tilknyttede deler, skal det være tilgjengelig brannslukningsapparat. Ha et
tørt pulver eller CO2 brannslukningsapparat ved siden av ladeområdet.
• Ingen antenningskilder
Alle mulige antenningskilder, inkludert sigarettrøyking, bør holdes tilstrekkelig langt borte fra stedet for installasjon, reparasjon, demontering
og avhending, hvor brennbart kjølemedium muligens kan frigjøres til det omkringliggende rommet. Det skal vises skilt med Røyking forbudt.
• Følgende kontroller skal gjelde for installasjonene:
– merking av utstyret fortsatt er synlig og leselig. Merkinger og skilt som er uleselige skal korrigeres,
– kjølemediumrør eller komponentene er installert i en posisjon hvor det er usannsynlig at de utsettes for noen substans som kan gi korrosjon
på komponentene til kjølemediet, hvis ikke komponentene er konstruert av materialer som er iboende motstandsdyktige mot korrosjon
eller er beskyttet mot å bli korrodert.
• Innledende sikkerhetskontroller skal omfatte:
– at kondensatorer avlastes, skal dette gjøres på en sikker måte for å unngå muligheten for gnister
– det skal ikke være strømførende elektriske komponenter, og ledninger som blir utsatt mens du lader, gjenoppretter eller renser systemet,
• Reparasjon av egentlige sikre komponenter
Ikke bruk permanente induktive eller kapasitansbelastninger på kretsen uten å forsikre deg om at dette ikke vil overskride den tillatte spenningen
og strømmen som er tillatt for utstyret som er i bruk.
Skift bare komponenter med deler som er spesifisert av produsenten.
• Metoder for å oppdage lekkasje
Sørg for at detektoren ikke er en potensiell antenningskilde (for eksempel en halogenidlommelykt) og passer til kjølemediet som brukes.
Lekkasjedeteksjonsutstyr skal settes til en prosentandel av LFL for kjølemediet (for R32 er LFL 13 %) og skal kalibreres til det anvendte kjølemediet
og den riktige prosentandelen av gass (maksimalt 25 %) bekreftes.
Lekkasjedeteksjonsvæsker er egnet for bruk med de fleste kjølemedier, men bruk av vaskemidler som inneholder klor, bør unngås da klor kan
reagere med kjølemediet og korrodere kobberrørledningen. Hvis det er fare for lekkasje, skal alle åpne flammer fjernes/slukkes. Hvis det blir
funnet en lekkasje av kjølemedium som krever lodding, skal alt kjølemedium gjenvinnes fra systemet, eller isoleres (ved hjelp av stengeventiler)
i en del av systemet fjernt fra lekkasjen. Oksygenfri nitrogen (OFN) skal så spyles gjennom systemet både før og under loddeprosessen.
• Demontering og evakuering
Når man bryter inn i kjølemediumkretsen for å utføre reparasjoner – eller av annen grunn – skal det brukes konvensjonelle prosedyrer. Det er
imidlertid viktig at beste praksis følges, siden antennelighet må vurderes. Følgende prosedyre skal gjelde for:
• fjerne kjølemedium,
• spyle kretsen med inaktiv gass,
• evakuere,
• spyle igjen med inaktiv gass,
• åpen krets ved kutting eller lodding.
Kjølemediumladingen skal gjenvinner i riktige gjenvinningsbeholdere. Systemet skal skylles med OFN for å gjøre enheten trygg. Denne prosessen
kan kanskje gjentas flere ganger.
Det skal ikke brukes trykkluft eller oksygen til denne oppgaven. Skylling skal oppnås ved å bryte vakuumet i systemet med OFN og fortsette å
fylle til arbeidstrykket oppnås, deretter lufte ut til atmosfæren og til slutt trekke ned til et vakuum.
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Denne prosessen skal gjentas til det ikke er noe kjølemedium inne i systemet. Når den endelige OFN-ladingen brukes, skal systemet luftes ned
til atmosfæretrykk for å muliggjøre arbeid. Denne operasjonen er absolutt viktig hvis det utføres loddeoperasjoner på røropplegg. Forsikre deg
om at uttaket til vakuumpumpen ikke er i nærheten av antennelseskilder, og at det er ventilasjon tilgjengelig.
• Merking
Denne enheten skal merkes med "Tatt ut av bruk og tømt for kjølemedium". Dette merket skal være datert og signert. Sørg for at det er merker
på utstyret som stadfester at utstyret inneholder brennbart kjølemedium.
• Ladeprosedyrer
I tillegg til konvensjonelle ladeprosedyrer, skal følgende krav følges.
– Forsikre deg om at forurensning av forskjellige kjølemedier ikke oppstår når du bruker ladeutstyr. Slanger eller ledninger skal være så
korte som mulig for å minimere mengden med kjølemedium som finnes i dem.
– Beholdere skal holdes oppreist.
– Forsikre deg om at kjølesystemet er jordet før du lader systemet med kjølemedium.
– Merk systemet når ladingen er fullført (hvis ikke allerede).
– Vær ekstremt forsiktig så du ikke overfyller kjølemediumsystemet.
Før systemet lades opp skal det trykktestes med OFN. Systemet skal være lekkasjetestet når ladingen er fullført, men før igangkjøring. Det skal
utføres en oppfølging med lekkasjetest før du forlater stedet.
Nedstenging
Før denne prosedyren utføres er det viktig at teknikeren er fullstendig kjent med utstyret og alle detaljer. Vi anbefaler god praksis at alle kjølemedier
gjenvinnes trygt. Før denne oppgaven utføres, skal det tas en olje- og kjølemediumprøve i tilfelle det er nødvendig med analyse før gjenbruk av
gjenvunnet kjølemedium. Det er viktig at elektrisk strøm er tilgjengelig før oppgaven påbegynnes.
a) Gjør deg kjent med utstyret og funksjonen.
b) Isoler systemet elektrisk.
c) Før du prøver prosedyren, må du forsikre deg om at:
• mekanisk håndteringsutstyr er tilgjengelig, om nødvendig, for håndtering av kjølemediets beholdere,
• alt personlig beskyttelsesutstyr er tilgjengelig og blir brukt riktig,
• gjenvinningsprosessen til enhver tid overvåkes av en kompetent person,
• gjenvinningsutstyr og sylindere samsvarer med de aktuelle standardene.
d) Pump ned kjølemediumsystemet, hvis mulig.
e) Hvis det ikke er mulig med vakuum, må du lage en manifold slik at kjølemedium kan fjernes fra forskjellige deler av systemet.
f) Forsikre deg om at beholderen er plassert på vekten før gjenvinning skjer.
g) Start gjenvinningsmaskinen og bruk den i henhold til produsentens instruksjoner.
h) Ikke overfyll beholderne. (Ikke mer enn 80 % volum væskelading).
i) Ikke overskride maksimalt arbeidstrykk på beholderen, ikke midlertidig.
j) Når sylindrene er fylt riktig og prosessen er fullført, må du forsikre deg om at sylindrene og utstyret blir fjernet fra stedet omgående og at
alle isolasjonsventiler på utstyret er stengt av.
k) Gjenvunnet kjølemedium skal ikke lades i et annet kjølemediumsystem med mindre det er renset og kontrollert.
Gjenvinning
Når du fjerner kjølemedium fra et system, enten for service eller avvikling, anbefaler vi god praksis at alle kjølemedier fjernes trygt. Når du
overfører kjølemedium til beholderne, må du forsikre deg om at det kun brukes passende kjølemedium i gjenvinningsbeholderne. Forsikre
deg om at riktig antall beholdere for å holde på den totale systemladningen er tilgjengelig. Alle beholdere som skal brukes er designet for
det gjenvunnede kjølemediet og merket for det kjølemediet (dvs. spesielle beholdere for gjenvinning av kjølemedium). Beholderne skal være
komplette med trykkavlastningsventil og tilhørende stengeventiler i god stand. Tomme gjenvinningssylindre evakueres og avkjøles om mulig
før gjenvinningen skjer.
Gjenvinningsutstyret skal være i god stand med et sett med instruksjoner angående utstyret som er for hånden og skal være egnet for gjenvinning
av brennbare kjølemedier. I tillegg skal et sett med kalibrerte vekter være tilgjengelig og i god stand. Slangene skal være komplette med
lekkasjefrie koblinger og i god stand. Før du bruker gjenvinningsmaskinen, må du kontrollere at den er i tilfredsstillende driftsmessig stand,
har blitt vedlikeholdt ordentlig og at eventuelle tilknyttede elektriske komponenter er forseglet for å forhindre antennelse i tilfelle utslipp av
kjølemedium. Kontakt produsenten hvis du er i tvil.
Gjenvunnet kjølemedium skal returneres til leverandøren av kjølemediet i riktig gjenvinningsbeholder, og det relevante avfallsoverføringsnotatet
i orden. Ikke bland kjølemedier i gjenvinningsenheter og spesielt ikke i beholdere.
Hvis kompressorer eller kompressoroljer skal fjernes, må du forsikre deg om at de har blitt evakuert til et akseptabelt nivå for å være sikker på at
brennbart kjølemedium ikke forblir i smøremidlet. Evakueringsprosessen skal utføres før returnering av kompressoren til leverandøren. Bare elektrisk
oppvarming til kompressorhuset skal benyttes for å akselerere denne prosessen. Når olje tappes fra et system, skal det utføres på en sikker måte.
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IGANGSETTING
1. SJEKKLISTE FOR IGANGSETTING

Ikke bruk systemet før følgende kontroller er OK:
Innendørsenheten er montert riktig.
Utendørsenheten er montert riktig.
Systemet er ordentlig jordet og jordterminalene er trukket til.
Sikringene eller lokalt installerte beskyttelsesenheter er installert i henhold til dette dokumentet, og IKKE har blitt
forbigått.
Strømtilførselsspenningen samsvarer med spenningen på identifikasjonsmerket på enheten.
Det IKKE er noen løse koblinger eller skadede elektriske komponenter i bryterboksen.
Det IKKE er noen skadede komponenter eller klemte rør på innsiden av innendørs- og utendørsenhetene.
Det IKKE er noen lekkasjer av kjølemedium.
At kjølemediumrørene (gass og væske) er termisk isolerte.
Det er installert rør med riktig størrelse og at rørene er ordentlig isolerte.
At stoppventilene (gass og væske) på utendørsenheten er helt åpen.
Følgende feltledningsnett er utført i henhold til dette dokumentet og gjeldende lovgivning mellom
utendørsenheten og innendørsenheten.
Avtapping
Påse at avtapping strømmer jevnt.
Mulig konsekvens: Det kan dryppe kondensvann.
Innendørsenheten mottar signaler for brukergrensesnittet.
De spesifiserte ledningene brukes til sammenkoblingsledningen.

2. SJEKKLISTE UNDER IGANGSETTING
Utføre en luftspyling.
Utføre en testkjøring.

INDIKASJONSLYS
IR-signalmottaker
Når et driftssignal på infrarød fjernkontroll blir overført, vil
signalmottakeren på innendørsenheten respondere som
vist nedenfor for å bekrefte at overføringen av signalet er
akseptert.
PÅ til AV

1 langt pip

AV til PÅ
Nedpumping / kjølekraft på

2 korte pip

Andre

1 kort pip

Varmepumpeenhet
Tabellen viser LED-indikatorlyset til klimaanlegget under
normal drift og feilforhold. LED-indikatorlyset er plassert på
siden av klimaanlegget.
Varmepumpen er utstyrt med en "auto"-modussensor som
vil gi fornuftig romtemperatur ved å veksle automatisk til
enten "kjøling" eller "oppvarming"-modus i henhold til
temperaturen som er innstilt av brukeren.

LED-INDIKATORLYS

LED-indikatorlys for varmepumpeenhet

IR-MOTTAKER
PÅ/AV-DISPLAY
TIDSUR
PÅ/AV-BRYTER
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LED-indikatorlys: Normal drift og feilforhold for varmepumpeenhet
Bruk
Grønn

Avkjølingsmodus

Rød

Oppvarmingsmodus

Grønn

Auto-modus i avkjølingsfunksjon

Rød

Auto-modus i oppvarmingsfunksjon

Grønn

Vifte-modus på

Grønn

Tørkemodus på

Dimmet grønn / dimmet rød

Sove-modus på

Oransje

Tidsur på

Rød

Avisingsfunksjon

Grønn

Enhetsfeil
Blinker

PÅ

DRIFTSOMRÅDE
Varmepumpemodell
Modell: FTXC 20/25/35

RXC 20/25/35
OPPVARMING

50
46
43
40

UTENDØRSTEMP (˚CWB)

UTENDØRSTEMP (˚CDB)

KJØLING

30
20
10

20
18
10

0

-10
-15

0

14 15

19 20

-20

23 25

INNENDØRSTEMP (˚CWB)

DB: Tørr pære

FTXC 50/60/71

20

25 27 32

RXC 50/60/71
KJØLING

50
46
43
40

15

WB: Våt pære

OPPVARMING
20
18

UTENDØRSTEMP (˚CWB)

UTENDØRSTEMP (˚CDB)

Modell:

10

INNENDØRSTEMP (˚CDB)

30
20
10
0
-10
-20
10

14 15

19 20

23 25

INNENDØRSTEMP (˚CWB)

DB: Tørr pære

10

0

-10
-15
-20

10

15

20

25 27 30

INNENDØRSTEMP (˚CDB)
WB: Våt pære
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VEDLIKEHOLD OG SERVICE
MERK
Det MÅ utføres vedlikehold av en autorisert
installatør eller serviceverksted.
Vi anbefaler å utføre vedlikehold minst en gang
i året. Apparatet kan likevel trenge kortere
vedlikeholdsintervaller.
1. Oversikt: Vedlikehold og service
Dette kapitlet inneholder informasjon om:
• Årlig vedlikehold av utendørsenheten
2. Sikkerhetstiltak ved vedlikehold
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT

FARE: RISIKO FOR BRANN
MERK: Risiko for elektrostatisk utlading
Før det utføres noe vedlikehold eller service,
berøre en metalldel på enheten for å eliminere
statisk elektrisitet og å beskytte PCB.

ADVARSEL
 Før det utføres noe vedlikehold eller
reparasjonsaktivitet, slå ALLTID av
kretsbryteren på tilførselspanelet, fjern
sikringene eller åpne beskyttelsesenhetene
på enheten.
 Ikke berør strømførende deler i 10 minutter
etter at strømforsyningen er slått av på grunn
av høyspenningsrisiko.
 Merk deg at noen deler i den elektriske
komponentboksen er varme.
 Forsikre deg om at du IKKE berører en
ledende del.
 Du må IKKE skylle enheten. Det kan føre til
elektrisk støt eller brann.
3. Sjekkliste for årlig vedlikehold av
utendørsenheten
Kontroller følgende minst én gang i året:
• Varmeveksler på utendørsenhet.
Varmeveksleren på utendørsenheten kan få blokkering
på grunn av støv, skitt, blader, osv. Vi anbefaler å
rengjøre varmeveksleren årlig. En blokkert varmeveksler
kan føre til for lavt trykk eller for høyt trykk som fører til
dårligere ytelse.

AVHENDING
MERK
IKKE prøv å demontere systemet selv: Demonteringen av systemet, behandling av kjølemedium, av olje
og andre deler MÅ samsvare med gjeldende lovgivning. Enheten MÅ behandles på spesialisert anlegg for
gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
• Ved avvik mellom den engelske versjonen og oversettelser av denne håndboken er det den engelske versjonen som
gjelder.
• Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å revidere spesifikasjonene og designen i håndboken uten
forutgående varsel.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgia

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
E-post: info@daikinmea.com
Nett: www.daikinmea.com

Hovedkontor:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Kontor i Tokyo:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/
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Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TYRKIA

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

